
Užduotis 7-8 klasių mokiniams 

1. Koks kompozitorius sukūrė Europos sąjungos himną? 
a) V. A. Mocartas; 
b) L. van Bethovenas; 
c) Dž. Verdis; 
d) M. K. Čiurionis. 

(1 taškas) 
2. Pažymėkite, kiek muzikos garsų apima intervalai (sujunkite intervalų 

pavadinimus su teisingu skaičiumi)? 
a) prima 7 
b) sekunda 6 
c) tercija 2 
d) kvarta 1 
e)  kvinta 5 
f) seksta 3 
g) septima 8 
h) oktava 4 

(1 taškas) 
3. Koks kompozitorius ir kuo remiantis nustatė simfoninio orkestro sudėtį? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(1 taškas) 
4. Kam naudojamas pirografas? (Kiekvienoje eilutėje pažymėkite tinkamą žodį: 

„Taip“ arba „Ne“) 
a) Pirografai naudojami dirbiniams dekoruoti, piešiniams 
deginti medienoje  taip ne 
b) Pirografai naudojami keisti medienos tekstūrą  taip
 ne 
c) Pirografai naudojami piešti medienos paviršiuje  taip
 ne 
d) Pirografai naudojami lydyti metalą  taip ne 
e) Pirografai naudojami deginti medieną  taip ne 

(1 taškas) 
5. Kas yra bulimija? (Pažymėk teisingą atsakymą) 

a) apetito nebuvimas, kai žmogus atsisako valgyti, norėdamas sumažinti ir taip 
mažą kūno masę; 

b) b) kai valgome per daug saldumynų; 
c) c) tai liguistas, labai padidėjęs alkio jausmas. 

(1 taškas) 



6. Kam naudojamas šlifavimo popierius? (Kiekvienoje eilutėje pažymėkite tinkamą 
žodį: „Taip“ arba „Ne“) 

a) Šlifavimo popierius naudojamas 
grubiam medienos apdorojimui  taip ne 
b) Šlifavimo popierius naudojamas 
medienos klijavimui  taip ne 
c) Šlifavimo popierius naudojamas 
medienos sujungimui  taip ne 
d) Šlifavimo popierius naudojamas 
galutinai apdoroti (išlyginti, nugludinti) 
medienai  taip ne 
e) Šlifavimo popierius naudojamas 
tamsinti medieną  taip ne 

(1 taškas) 
7. Kam naudojamas oblius? (Kiekvienoje eilutėje pažymėkite tinkamą žodį: „Taip“ 

arba „Ne“) 
a) Oblius naudojamas kalti vinis  taip ne 
b) Oblius naudojamas lizdų iškalimui  taip ne 
c) Oblius naudojamas padidinti detalės matmenis  taip ne 
d) Oblius naudojamas sulyginti medienos ruošinius  taip ne 
e) Obliumi išlyginamas medienos ruošinio paviršius ir 
sumažinami matmenys  taip ne 

(1 taškas) 
8. Kas dažniausiai vaizduojama Mesopotamijos skulptūroje? (Pažymėk teisingą 

atsakymą) 
a) drambliai, jaučiai; 
b) deivės; 
c) drakonai, jaučiai. 

(1 taškas) 
9. Kokia Mesopotamijos šventyklų paskirtis? (Pažymėk teisingą atsakymą) 

a) laidojimo vieta; 
b) intelektualinis, mokslo centras; 
c) religinis centras. 

(1 taškas) 
10. Koks yra žymiausi Mesopotamijos architektūros paminklai? (Pažymėk teisingą 

atsakymą) 
a) zikuratai, kabantieji sodai; 
b) piramidė, menhyrai; 
c) Koliziejus, Panteonas. 

(1 taškas) 


